
  
 

  

Självständigt arbete 

Kylvattenkemikalier i la nsvattnet ifra n 
va rldshandelsflottan 

En approximativ beräkningsmodell för årliga 
utsläpp av kylvattenkemikalier ifrån 
världshandelsflottan 
 
 

Författare: Karl Moe, Joel Karlsson 
Handledare: Per Beijer 
Examinator: John Ohlson 
Datum: 2015-04-28 
Kurskod: 2SJ01E 
Ämne: Självständigt Arbete 
Nivå: 15Hp 
 
Institutionen för Sjöfartshögskolan 



  

 
 

Linne universitetet  

Sjo fartsho gskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Sjöingenjörsprogrammet 
 
Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15hp 
 
Titel:  
 

Kylvattenkemikalier i länsvattnet ifrån 
världshandelsflottan. 

 
Författare: Joel Karlsson, Karl Moe 
 
Handledare: Per Beijer 
 

Abstrakt  

Fartyg använder sig av stora dieselmotorer för framdrift och för att producera elektricitet 

ombord. Motorerna samt diverse kringsystem har behov av kylning och till detta används 

kemikaliebehandlat vatten i ett slutet kylsystem. Vid tömning och läckage från systemet 

tenderar det kemikaliebehandlade vattnet att hamna med länsvattnet. Länsvattnet genomgår 

en reningsprocess innan det pumpas överbord. Denna reningsprocess är inte utformad för att 

avskilja kemikalier och dessa tenderar att hamna i havet. I arbetet har en beräkningsmodell 

tagits fram för att kunna approximera den mängd kylvattenkemikalier som årligen släpps ut 

ifrån världshandelsflottan. Information om kylvattenkemikalierna har inhämtats via 

Kemikalieinspektionen samt MSB RIB gällande deras miljöpåverkan och toxicitet. Resultatet 

visar att en beaktansvärd mängd kemikalier potentiellt kan hamna i havet årligen. Några av 

kemikalierna beskrivs som giftiga för vattenlevande organismer och akvatiska system. Samt 

att kemikalierna även kan anrikas i naturen och vara cancerframkallande.  
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Abstract  

Shipping vessels use large diesel engines for propulsion and for producing electricity. The 

engines as well as various peripheral systems need to be cooled and for this; chemically 

treated water in a closed cooling system is used. During leakage and the emptying of the 

cooling water system, the chemically treated water tends to end up with the bilge water. 

Bilge water undergoes a purification process before it is pumped overboard. The purification 

process is not designed to separate chemicals therefore these tend to end up in the sea. A 

model has been developed for approximating the amount of cooling water chemicals 

annually emitted from the world merchant fleet. Information regarding the cooling water 

chemicals has been taken from the Swedish Chemicals Agency and the Swedish Civil 

Contingencies Agency on its environmental impact and toxicity. The results show that a 

considerable amount of chemicals can potentially end up in the sea annually and that some of 

the chemicals described as toxic to aquatic organisms, toxic to aquatic systems, are enriched 

in nature and may be carcinogenic. 
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Förord 

 

Vi vill tacka de rederier och kylvattentillverkare som hjälpt till och bidragit med information 

till arbetet. Ett stort tack till vår handledare Per Beijer som genom konstruktiv kritik och 

vägledning hjälpt oss åstadkomma det vi hade som mål med arbetet. Under arbetets gång så 

har vi införskaffat oss en bredare kunskap gällande kylvattenkemikalier. Vår förhoppning är 

att arbetet kan komma till nytta vid vidare forskning och studier.

 
Joel Karlsson och Karl Moe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Definitioner 

 

”IMO-registrerade fartyg”. IMO är organisation verksam inom internationell handelssjöfart 

med att förbättra standarden för sjösäkerhet och förhindra miljöförstöring till havs (FN, 

2012). 

 

”Kemikalieinspektionen”.  Är en central tillsynsmyndighet med ansvar för att företagens och 

samhällets kemikaliekontroll utförs. Ansvaret omfattar både människors hälsa och miljön” 

(Kemikalieinspektionen, 2015). 

 

”MSB RIB”. Är en databas för farliga ämnen som används som beslutstöd för 

räddningstjänsten i Sverige (Myndigheten för samhällsberedskap, 2012). 
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1  Inledning 

Fartyg använder sig av stora dieselmotorer för framdrift och för att producera elektricitet 

ombord. Motorerna samt diverse kringsystem har behov av kylning och till detta används 

kemikaliebehandlat vatten i ett slutet kylsystem. Det slutna kylsystemet kyls i sin tur med 

sjövatten i en värmeväxlare1. Kemikaliebehandlingen görs enligt komponent-leverantörernas 

rekommendationer och är vanligtvis en del av fartygets löpande underhåll. Kemikalierna som 

används i vattnet i det slutna kylsystemet tillsätts för att minska korrosion, kavitation, 

gropfrätning och galvanisk korrosion2 på komponenter i systemet (Kuiken, 2008, s. 242). Utan 

kemikalietillsatser uppstår oönskat slitage vilket försämrar livslängden på ett obehandlat 

kylsystem. 

  

Därtill kan obehandlade eller dåligt behandlade kylsystem ge ökade underhållskostnader för 

fartygsägaren. Det finns således goda skäl för fartygsägaren och dennes besättning att sköta 

kylvattenbehandlingen enligt komponenttillverkarnas rekommendationer.     

 

I det slutna kylvattensystemet förekommer läckage och systemet behöver ibland tömmas vid 

underhållsarbeten. Vid tömning och läckage hamnar kylvattnet i länsvattentanken, vilket är 

en förvaringstank för blandade produkter. Ibland sparas kylvattnet i en annan separat tank 

vid tömning av systemet. Länsvatten är benämningen på alla flytande avfallsprodukter som 

genereras vid läckage i ett fartygs maskinrum (Environmental Protection Agency, 2008a). 

I länsvattentanken ligger avfallsprodukterna blandade som en cocktail bestående av oljor, 

bränslen, hydrauloljor, rengöringsmedel, lösningsmedel, korrosionsinhibitorer3, Polycykliska 

aromatiska kolväten4, metaller och bekämpningsmedel (Emsbo-Mattingly, 2005).  

 

 

                                                     
1 Teknisk lösning som används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. 
2
 Bimetallkorrosion, är en form av lokal korrosion. 

3
 Kemikalier som tillsätts till kyl och pannvattensystem för att minska korrosion (Kuiken, 2008). 

4
 Bildas då produkter så som kol, olja, gas och sopor förbränns ofullständigt (Environmental Protection Agency, 2008b). 
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Länsvatten betraktas som restprodukt och ska behandlas enligt MARPOL-regelverket 

(MARPOL, 2015), vilket innebär att det behandlas i en länsvattenseparator som är designad 

för att avskilja olja ifrån länsvattnet samt kontrollera oljehalten. Därefter kan vattnet pumpas 

överbord. Det finns rederier som istället väljer att pumpa iland länsvatten till en 

mottagningsanläggning, att pumpa iland länsvatten är vanligast förekommande hos fartyg 

som seglar kortare sträckor och mellan fasta hamnar. 

  

Enligt MARPOL 73/785 Annex I kapitel 3§15 ställs det krav på att fartyget vid länsning till havs 

ska: 

 befinna sig minst 50 Nautiska mil ifrån land 

 inte befinna sig i ett specialområde 

 göra fart genom vattnet 

 max innehålla 30 liter olja per nautisk sjömil 

 oljeinnehållet i vattnet som pumpas överbord max innehålla 15ppm 

 (International Maritime Organization, 2011) 

 

I regelverket finns restriktioner gällande kemikaliemängd i länsvattnet, restriktionerna är fria 

att tolka och saknar riktvärden. Lagtexten är citerad nedan. 

 

15§8: No discharge into the sea shall contain chemicals or other substances in quantities or 

concentrations which are hazardous to the marine environment or chemicals or other 

substances introduced for the purpose of circumventing the conditions of discharge specified in 

this regulation. (International Maritime Organization, 2011) 

 

 

 

 

 

 

                                                     
5
 MARPOL 73/78 internationella konvention som jobbar med förhindrande av förorening av den marina miljön från fartyg. 

IMO är organisationen bakom MARPOL, en närmare förklaring av IMO ses på s.12. 
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Avsaknaden av riktvärden på kemikaliemängden i länsvattnet gör det svårt för fartygsägaren 

att förhålla sig till lagtexten som beskriver att länsvatten inte får innehålla kemikalier i den 

mängd eller koncentration att de räknas som farliga. Det finns ingen metod för att mäta vilka 

sorters kemikalier eller vilka koncentration som finns i länsvattnet. Eftersom länsvattnet är en 

blandning som ständigt varierar är det svårt för myndigheter att ställa krav. Oljeinnehållet i 

länsvattnet har restriktioner och får max vara 15ppm, detta mäts med en kontrollutrustning 

som skall avbryta länsningen om nivån överstigs. Utrustningen som används för att mäta 

oljeinnehåll skall även funktionstestas regelbundet och certifieras. Motsvarande utrustning 

och krav för mätning och reglering av kemikalieutsläpp saknas ombord på fartyg.  

 

Länsvattenseparatorn som behandlar länsvattnet innan det pumpas överbord är inte 

utformad för att avskilja eller mäta mängden kemikalier i länsvattnet. Det finns inga krav på 

att länsvattenseparator ska klara detta enligt MARPOL regelverket. Tekniken bakom 

länsvattenseparering är främst gravimetrisk separering6 och flockning7.  

 

Länsvattenseparatorns uppgift att avskilja olja fungerar relativt problemfritt med dagens 

teknik men svagheten är att separatorn inte klarar av att avskilja kemikalier. Kemikalier i 

länsvattnet tenderar därför att hamna i havet utan restriktioner eller kontroll. Mängden 

kemikalier som kommer ifrån ett fartyg behöver inte nödvändigtvis vara skadligt för miljön, 

däremot kan den sammanlagda mängden från världshandelsflottan vara ett miljöproblem. 

Det finns inga uppgifter om hur stor mängd kemikalier det rör sig om årligen.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
6
 Tekniken bygger på centrifugering av länsvattnet. Metoden bygger på densitetsskillnaden mellan olja och vatten vilket gör 

att de skiktar sig vid centrifugering och kan skiljas från varandra (Olander & Söderman, 2009). 
7
 Ett flockmedel tillsätts för att binda samman mindre oljedroppar vilket skapar större flockar med olja som sedan sjunker ner 

till botten av separatorn, därefter pumpas oljan ut till sludgetanken (Olander & Söderman, 2009). 
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Den här studien kommer att behandla de vanligast förekommande kemikalier som tillsätts i 

kylvatten. De korrosionshämmande produkter som tillsätts i kylsystemet är en blandning av 

flera kemikalier som normalt går under ett produktnamn. Kemikalier som används i dessa 

produkter för att behandla kylvatten är Nitrit, Borat, Bensoat, Kromat, Ortofosfat, Molybdat, 

Tolytriazol, Bensotriazol, Markaptobensotriazol och Karboxylsyror (Ahlbom & Duus, 2003). 

Rapporten Rent Skepp Kommer Lastat har tagit fram dessa kemikalier som de vanligaste med 

tre kylvattenkemikalietillverkare som referenser. Kemikalierna har olika egenskaper för att 

skydda mot korrosion och avlagring. I bakgrunden har kemikalierna jämförts emot 

Kemikalieinspektionen och MSB RIB föreskrifter angående toxicitet och dess miljöpåverkan. I 

studien kommer en beräkningsmodell tas fram för att approximera den totala mängden 

kylvattenkemikalier som årligen når havet via länsvattnet ifrån IMO-registrerade fartyg. 
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1.1 Bakgrund 

 
Kylvattensystemet ombord på fartyg har som uppgift att bortföra värme ifrån diverse 

maskiner. I maskinrummet finns det flera olika system som kräver kylning till exempel 

framdrivningsmaskineriet, startluftkompressorer8, generatorer och elmotorlindningar. 

Anledningen till att värme uppstår är att maskinerna inte har en 100 % verkningsgrad. Det 

betyder att den energi som tillförs maskinen för att uträtta det arbete den är konstruerad för 

inte kan omvandlas till 100 % arbete utan en viss del blir värme istället. En modern 

dieselmotor klarar av att omvandla cirka 48 % av energiinnehållet i bränslet till mekaniskt 

arbete, 32 % försvinner som varma avgaser och 20 % måste kylas bort för att inte överhetta 

olika mekaniska delar i motorn (Kuiken, 2008, s. 234). Kylvatten är det kylmedium9 som 

uträttar kylningen i systemet, vilket det här arbetet berör. 

 

Kylvattensystemet delas upp i två delar, färskvattensystemet och sjövattensystemet. 

Anledningen till att kylningen separeras är att havsvatten, som innehåller mycket salt och 

kalcium, skadar maskinerna genom korrosion och avlagringar. Sjövattensystemet är den 

kylkrets som är kopplad mot det kylande havet. Systemet cirkulerar kallt havsvatten genom 

en värmeväxlare som överför värme ifrån färskvattensystemet till det lågtempererade 

havsvattnet. På den andra sidan av värmeväxlaren sitter färskvattensystemet, systemet kan 

delas upp i två undergrupper som kallas för högtemperatursdelen (HT) och 

lågtemperatursdelen (LT). Lågtemperaratursdelen kyler de processerna som kan dra nytta av 

kylan till exempel spolluftkylare10, startluftkompressorer och oljekylare11. 

Högtemperatursdelen kyler de processer som inte får bli för kalla på grund av materialet de 

är tillverkade av. En för låg temperatur kan leda till att materialet i systemet stressas av 

kylningen vilket kan leda till sprickbildning och utmattning av metallen. 

Temperaturregleringen av kretsen sker med mekaniskt styrda termostatventiler eller 

elektriskt styrda ventiler som bestämmer hur mycket vatten som skall passera kylaren 

beroende på temperaturen i systemet. I figur 1 Förenklat kylvattensystem kan det ses 

schematiskt hur detta kan se ut på ett förenklat kylvattensystem. 

                                                     
8
 Kompressor som komprimerar luft som används till att starta huvudmaskin. 

9
  Gas eller vätska som används som upptagning och borttransport av värme. 

10
 Kylare som sänker temperaturen på inkommande luft till huvudmaskin. 

11
 Anordning för kylning av smörj- eller hydrauloljor. 
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Fig.1 Förenklat kylvattensystem (egen bild) 

 

Färskvatten i slutna kretsar ska helst vara avhärdat, vilket betyder att salt och kalcium är 

avlägsnat. Salt och kalcium leder till avlagringar i maskinen vilket försämrar kylningen. För att 

framställa avhärdat vatten ombord på fartyg så används antingen en evaporator12 eller en 

osmosanläggning13. Dessa system används normalt för rengöring av havsvatten till 

dricksvatten ombord men då tillsätts en viss del salt, kalk och mineraler för att göra det 

avhärdade vattnet drickbart. Det avhärdade vattnet kallas tekniskt vatten, då det endast 

används i tekniska applikationer ombord. Avhärdat vatten innehåller mycket upplöst syre 

vilket bidrar till ökad korrosion och kavitation i systemet (Kuiken, 2008, s. 237). För att minska 

detta finns det olika tekniska lösningar.  

 

 

 

 

 

                                                     
12

 Vattenreningsteknik för användning ombord på fartyg där havsvatten kokas under sänkttryck med hjälp av värmen ifrån 
kylvattnet. 
13

 Vattenreningsprocess ombord på fartyg där det med hjälp av ett yttretryck och ett membran kan utvinnas färskvatten. 
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En teknik för syreavgasning i kylvattensystem är att höja temperaturen till nära kokpunkten. 

Vid kokpunkten har vatten svårt att binda gaser.  Vattnet cirkuleras sedan i ett öppet kärl där 

avgasning sker (Idberg, 2010). En annan teknik är att använda en Elysator som bygger på 

anod/katod principen. Tekniken grundas på att låta en mindre ädel metall bli offrad istället 

för den ädlare metallen i kylsystemet. Processen förbrukar även syre i systemet (IWTM AS, 

2015). Teknikerna används för att minska kylvattenkemikalieanvändningen ombord. Den 

mest vedertagna metoden är att använda ett deaerating-system. Det fungerar genom att 

avluftningsventiler monteras på motorn, horisontella rör och på expansionstanken (Kuiken, 

2008, s. 251). Gasen som naturligt frigörs i systemet under drift kan avlägsnas via ovan 

nämnda avluftningsventiler. För att hålla syrenivåerna låga används kylvatten så länge som 

möjligt på grund av det låga syreinnehållet. Vissa fartyg har en speciell tank för att kunna 

bevara kylvatten med låg syrehalt vid underhållsarbeten då kylvattensystemet måste 

tömmas. Byten sker relativt ofta på grund av kontaminering av kylvattnet. Kontamineringen 

av färskvattnet sker genom interna olje- och sjövattenläckage. 
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Färskvattensystemet behandlas även med kemikalier för att minska slitage som uppstår vid 

korrosion, kavitation, gropfrätning och galvanisk korrosion. Dessa kylvattenkemikalier kallas 

korrosionsinhibitorer. 

 

Nitrit, Ortofosfatsyra, Kromat, Molybdat och Karboxylsyra används som korrosionsinhibitorer 

för att skydda järn och stål i kyl- och hetvattensystem. Metallytorna oxideras av kemikalierna 

och bildar på så sätt en passiverande14 skyddsfilm av metalloxider (Ahlbom & Duus, 2003, s. 

143). Kemikalierna kan variera mellan olika tillverkare beroende på vad de väljer att tillsätta i 

sin specifika kylvattenkemikalieprodukt som är en blandning av olika kemikalier. Inom 

industrin används kemikalierna främst som: 

 

 metallytbehandlingsmedel 

 gödningsmedel  

 korrosionsinhibitor 

 oljeborrlera 

 bekämpningsmedel 

 rengöringsmedel 

 kalkborttagningsmedel 

(Kemikalieinspektionen, 1994; Kemikalieinspektionen, 2005; Kemikalieinspektionen, 

2012a) 

  

Vissa av kemikalierna beskrivs som cancerframkallande samt giftiga vid förtäring, för 

vattenlevande organismer och för akvatiska system15 (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2014a; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014d; Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2014e; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2014h). Kromat är förbjuden i system som är kopplade till en evaporator på grund av sin 

giftighet och används mer sällan idag (Kuiken, 2008, s. 243). 

 

 

                                                     
14

 Då en metallytas korrosions-hastighet minskar genom bildning av korrosionsprodukter på ytan. 
15

 Vattenmiljöer. 
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PH-värdet i avhärdat vatten är lågt (surt) då kalk blivit avlägsnat under avhärdningsprocessen. 

Lågt PH-värde ökar korrosions-hastigheten i kylvattensystemet. PH-värdet höjs med de PH-

buffrande kemikalierna Borat eller Bensoat. Detta görs för att skapa en mer basisk miljö i 

systemet (Kuiken, 2008, s. 243). Inom industrin används kemikalierna främst som: 

 

 gödningsmedel 

 träskyddsmedel  

 kyl och smörjmedel för metallbearbetning 

 bindemedel 

 korrosionsinhibitor 

 metallytbehandling 

 antifrostmedel i kylarvätska 

 konserveringsmedel 

 vattenbaserad färg 

(Kemikalieinspektionen, 2012b; Kemikalieinspektionen, 2006) 

  

Borat förekommer naturligt i havsvatten och beskrivs inte som miljögiftig men den kan 

anrikas16 i naturen medan Bensoat beskrivs som ofarligt (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2014b; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
16

 Ansamlas i naturen. 
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För att skydda koppar i systemet så används Triazoler vilket är ett samlingsnamn för en 

kemikaliegrupp. Tolytriazol, Benzotriazol och Merkaptobensotriazol används som särskilt 

kopparskydd och dessa tillsätts i små mängder i kylvattnet. Kemikalierna binder kopparoxid 

och bildar en skyddande hinna på kopparmetallen (Ahlbom & Duus, 2003, s. 143). Vilken av 

kemikalierna som används i en kylvattenkemikalieprodukt17 kan skilja sig mellan olika 

tillverkare. Inom industrin används kemikalierna främst som: 

 

 desinfektionsmedel 

 fotokemikalier 

 kyl- och smörjmedel för metallbearbetning  

 konserveringsmedel 

 skyddsmedel för kylvattens- och processystem  

 smörjmedel  

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014g) 

 

Triazoler kan anrikas i naturen och beskrivs som giftiga för akvatiska system (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2014f; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014g). 

 

Regelbundna tester genomförs på färskvattensystemet för att kontrollera att 

kemikalienivåerna är normala, baserat på kemikalietillverkarens föreskrifter. Detta görs för 

att säkerställa ett fullgott korrosionsskydd i systemets ingående komponenter. Testerna görs 

genom att mäta PH värde, Nitrithalt och Kloridhalt. PH värdet mäts med en PH-indikator där 

ett godtagbart värde är mellan 9-10 på PH-skalan (Kuiken, 2008, s. 243). Nitrithalt mäts med 

kemikalietillverkarens medföljande test-utrustning för att kontrollera att värdet stämmer mot 

produktens anvisningar. Kloridnivån mäts även i systemet, detta är ett mått på hur mycket 

salt det finns i vattnet vilket kan indikera ett sjövattenläckage i färskvattenkylaren. Vattnet i 

färskvattensystemet ska vara klart och ha en låg kloridhalt annars kan korrosionsskyddet 

sättas ur funktion. Vid grumligt vatten eller höga kloridhalter skall felet åtgärdas snarast samt 

att vattnet måste bytas till nytt och nya kemikalier tillsättas (Kuiken, 2008, s. 240). Vid byte av 

kylvatten dräneras det kontaminerade vattnet till länsvattentanken. 

                                                     
17

 Blandning av olika kemikalier. 
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1.2 Länsvatten som restprodukt 

 
I länsvattentanken blandas det dränerade kylvattnet med andra vätskor och kallas då för 

länsvatten. Länsvatten är en restprodukt som fartyg i drift producerar. Det består av blandade 

avfallsprodukter såsom oljor, bränslen, hydrauloljor, rengöringsmedel, lösningsmedel, 

polycykliska aromatiska kolväten, metaller, bekämpningsmedel, kemikalier samt vatten 

(Emsbo-Mattingly, 2005). Uppkomsten av länsvatten beror främst på rengöring utav 

maskinutrymmen, oljeläckage ifrån maskiner, tömning av olika vätskor vid underhåll samt 

restprodukter ifrån separering av smutsig brännolja som används ombord på fartyg. 

 

Systemet ombord för att hantera olika läckage och uppsamling av rengöringsvatten kallas för 

länsvattensystemet. Länsvattensystemet är ett pumpsystem med fasta uppsamlingspunkter i 

maskinutrymmet. Uppsamlingspunkterna kallas för länsbrunnar och är integrerad i fartygets 

design för att samla upp olje- och vattenläckage ifrån maskiner (Environmental Protection 

Agency, 2008a). Det är inte ovanligt med läckage ombord på fartyg då det finns flera hundra 

meter rör till olika system med diverse kopplingar och packningar som ibland ligger dolda så 

att läckagen inte upptäcks. När blandningen av vätskor har hamnat i länsbrunnen pumpas det 

med hjälp av en länsvattenpump till en tank som kallas länsvattentanken. Här samlas allt som 

pumpats ifrån länsbrunnarna eller blivit dränerat till tanken. 
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Länsvatten betraktas som en miljöfarlig restprodukt och ska behandlas enligt IMO:s regelverk 

MARPOL 73/78 innan det får pumpas överbord. IMO är ett specialiserat FN-organ som 

ansvarar för säkerheten och tryggheten för sjöfart och förhindrande av havsföroreningar från 

fartyg. IMO:s regelverk MARPOL 73/78 är en samling konventioner för att minimera utsläpp 

ifrån fartyg. Dessa handlar om hur oljerester, luftföroreningar, avfall och farliga laster ombord 

på fartyg skall behandlas i sex olika annex. Konventionernas samlingsnamn är MARPOL 73/78. 

 

MARPOL 73/78 

Annex I – Oljeföroreningar ifrån fartyg 

Annex II – Flytande farliga ämnen i bulkform 

Annex III – Farliga ämnen i förpackad form 

Annex IV – Toalettavfall 

Annex V – Skräpavfall 

Annex VI – Luftföroreningar 

 

Reglerna gäller för fartyg med en bruttodräktighet på över 400 ton. Det finns få anvisningar 

kring behandlingen av kemikalier i regelverket och riktlinjer saknas. För att kunna följa de 

uppsatta reglerna kring oljeinnehåll i länsvattnet används en länsvattenseparator som är 

designad för att avskilja olja från länsvattnet. Det finns flera olika metoder för 

länsvattenseparering. Metoderna används ofta i serie med varandra för att uppnå bra 

resultat. Det står inget i regelverket om vilken metod som skall användas, utan bara att den 

skall uppfylla kraven enligt IMO-resolutionen MEPC 107(49) (International Maritime 

Organization, 2011). 
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En godkänd metod för rening av länsvatten är gravimetrisk-separering, den bygger på att 

vatten är tyngre än olja och detta leder till att oljan flyter ovanpå vattnet. 

Separeringshastigheten mellan vattnet och oljan ökar vid förhöjd temperatur och kan 

ytterligare förbättras genom centrifugering vilket ger en högre separeringskraft än vad 

gravitationen kan åstadkomma. Tekniken med att utnyttja gravitationskraften för separering 

av olja och vatten används ofta som ett försteg till andra separeringsprocesser för att minska 

mängden olja som går genom slutprocessen. Den stora nackdelen med processen är att den 

inte bryter emulsioner18 (Olander & Söderman, 2009). 

 

En annan metod är koalescensfilter som utgörs av korrugerade plåtar där små oljedroppar 

fastnar i skåror som binds ihop till större droppar. Oljedropparna stiger sedan till ytan och kan 

avskiljas ifrån vattnet. Även partiklar fastnar i skårorna då de har lägre densitet än vattnet. 

Metoden används endast som ett delsteg i vissa separeringsprocesser då den inte uppfyller 

dagens krav på oljehalten i länsvattnet (Olander & Söderman, 2009). 

 

Flockning är ytterligare en separeringsmetod och där tillsätts ett flockmedel till en tank med 

länsvatten. Flockmedelet får oljedropparna i länsvattnet att binda ihop sig till större 

ansamlingar av olja, dessa kallas flockar. Flockarna av olja sjunker till botten av tanken och 

därefter kan vattnet ovanpå pumpas bort. Flockningsmedlet ändrar oljepartiklarnas 

ytspänning så att de lättare slås ihop. Metoden klarar även av att bryta emulsioner vilket är 

avgörande för en effektiv länsvattenrening om länsvattnet innehåller mycket kemikalier. Efter 

flockningsteget är det vanligt att vattnet pumpas igenom två filter steg för att ta bort lukt och 

missfärgning. Den stora nackdelen med flockningsmetoden är att den är tidskrävande 

(Olander & Söderman, 2009). 

 

 

 

 

                                                     
18

 Emulsioner är små oljedroppar som på grund av närvaron av rengöringsmedel i vattnet har fått en förändrad ytspänning 
vilket gör att de inte vill gå ihop till större droppar och skiktar sig med vattnet. 
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Multi-phase emulsion breaker är en utvecklad version av flockningsmetoden där flockningen 

sker med konstant flöde. Komprimerad luft tillsätts till länsvattnet innan flockmedlet. Ett 

boostermedel används även för att hjälpa till att stabilisera flockarna under den forcerade 

flockningsprocessen. Detta får flockarna att likt kolsyrebubblor stiga till ytan där de kan 

avlägsnas. Vattnet pumpas sedan genom aktiva kol- och sandfilter (Olander & Söderman, 

2009). 

 

Länsvatten är ett brett område som påverkas av många varierande faktorer vilket gör det till 

ett svårt ämne att behandla. Det finns tidigare studier inom ämnets olika grenar. Många är 

tämligen outforskade och detta skapar otydligheter kring hanteringen enligt MARPOL:s 

riktlinjer. Det finns arbeten skrivna om länsvatten som rör både hantering, produktion och 

innehåll.  

 

Det har genomförts ett examensarbete på Sjöfartshögskolan Linnéuniversitet som behandlar 

länsvattenproduktion och dess samband med maskinstyrka, ålder och bruttodräktighet19 

(Leuenberger & Malmgren, 2014). Detta arbete är intressant i den grad att kemikalierna når 

havet via länsvattnet. Hade det funnits snittvärden på mängden kemikalier i länsvatten så 

hade det med hjälp av en beräkningsmodell gått att uppskatta den årliga mängden kemikalier 

i länsvattnet. 

 

På Chalmers har en studie genomförts om länsvattenhantering på fartyg (Olander & 

Söderman, 2009). Syftet med studien är att skapa en bild av hur länsvattenhanteringen 

fungerar idag och vad som kan göras bättre. Arbetet beskriver att problem uppstår på grund 

av kemikalier i länsvattnet och att de har oönskade effekter på 

länsvattensepareringsprocessen. Arbetet undersöker även vad rengöringsmedel och 

additiver20 har för miljöpåverkan då det pumpas överbord via länsvattnet. Det beskrivs inte 

vilka volymer av dessa kemikalier det rör sig om utan endast vad kemikalierna används till och 

deras sammansättning. 

 

                                                     
19

 Förkortas (GT). Totala volymen av ett handelsfartygs slutna utrymmen som inte kan utnyttjas för last. 
20

 Tillsatsmedel i olja för att ändra dess egenskaper. 
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Enviromental Protection Agency (EPA) är en federal myndighet i USA som i en rapport om 

länsvatten beskriver hur komplext länsvatten är med alla varierande substanser som är mer 

eller mindre fartygsspecifika (Environmental Protection Agency, 2008a). Svårigheter med 

separation av olja och övriga substanser beskrivs som ett problem. Även med avancerad 

teknik tillgänglig finns det brister vad gäller övervakningen av utsläppen. Orsaken till 

komplexiteten är att länsvatten är en blandning av olja, vatten, kemikalier, lösningsmedel, 

metall och korrosionsinhibitorer med mera. Denna blandning innehåller dessutom olika 

koncentrationer ifrån dag till dag. EPA bör ses som en tung aktör inom forskning gällande 

världshandelsflottan. 

 

Rent skepp kommer lastat är en rapport gjord på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland, 

Göteborgsregionens kommunalförbund, Västar Götalandsregionen samt Business region 

Göteborg. Rapporten beskriver hur fartyg ska behandla avfall och restprodukter på ett 

miljövänligt sätt (Ahlbom & Duus, 2003). Författarna behandlar bunkerbränsle, förbränning, 

utsläpp, oljeutsläpp, länsvatten, smörjmedel, rengöringskemikalier, bottenfärg, 

rostskyddsfärg samt pann- och kylvattenkemikalier i rapporten. Ahlbom och Duus beskriver 

att kemikalierna i länsvattnet bildar emulsioner som skapar problem i 

länsvattensepareringsprocessen och bör därför avlägsnas före separeringen på ett 

miljövänligt fartyg. Att kylvattenkemikalier hamnar i länsvattnet beskrivs inte i rapporten. 

Slutsatsen om kylvattenkemikalier i rapporten är att de inte bör vara cancerframkallande, 

allergiframkallande, miljöfarliga eller giftiga på ett rent skepp. 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utveckla en beräkningsmodell, för att med hjälp av den 

approximera21 mängden kemikalier som släpps ut ifrån kylvattensystemen på IMO-

registrerade fartyg årligen via länsvattnet. 

1.4 Frågeställning 

 Hur mycket kylvattenkemikalier släpps ut i havet årligen via länsvattnet ifrån IMO-

registrerade fartyg med en bruttodräktiget över 500 ton? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
21

 Studien skall skapa en grov uppfattning om mängden kemikalier som släpps ut årligen från värdshandelsflottan. 
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1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna har gjorts efter IMO-registrerade fartyg då detta kan ses som relevant 

information angående världshandelsflottans storlek. Kylvattenkemikalier beskrivs i relevant 

litteratur för ämnet. Sju rederier och tre kylvattenkemikalietillverkare har tillfrågats om årlig 

förbrukning av kylvattenkemikalier ombord på fartyg. 

 

Fartyg 

IMO-registrerade fartyg med en bruttodräktighet över 500 GT kommer att användas i 

beräkningsmodellen, önskvärt hade varit ifrån 400 GT som är lägsta bruttodräktighet på IMO-

registrerade fartyg som lyder under MARPOL Annex I. Equasis sammanställda fartygsstatistik, 

The world merchant fleet in 2013 som kommer att användas som källa för antalet fartyg, 

avgränsas från 500 GT uppåt. 

 

Informanter kring kylvattenkemikalieförbrukning 

Rederier och kylvattenkemikalietillverkare som har tillfrågats angående 

kylvattenkemikalieförbrukning. 

 

 Nr 1 Färjerederi som opererar i östersjön. 

 Nr 2 Rederi som verkar inom RORO, ROPAX, drilling samt tankers. 

 Nr 3 Rederi som verkar inom RORO och bilfrakt. 

 Nr 4 Tankrederi. 

 Nr 5 Rederi som verkar inom containerfrakt, tankers och offshore. 

 Nr 6 Rederi som verkar inom bogsering. 

 Nr 7 Tankrederi. 

 Nr 8 Kylvattenkemikalietillverkare. 

 Nr 9 Kylvattenkemikalietillverkare. 

 Nr 10 Kylvattenkemikalietillverkare. 



  

19 
 

2 Metod 

För att kunna approximera hur stora mängder kylvattenkemikalier som kan nå havet via 

länsvattnet behöver en beräkningsmodell utvecklas. Beräkningsmodellen måste beakta 

antalet aktiva fartyg på världshaven. Likaså måste beräkningsmodellen beakta mängden 

kylvattenkemikalier som världshandelsflottan förbrukar. Att bestämma det exakta antalet 

fartyg för varje givet ögonblick är problematiskt eftersom det skrotas och nyproduceras fartyg 

kontinuerligt. Likaså är fartyg mer eller mindre aktiva. Skrotning, nyproduktion och aktivitet 

gör således att antalet aktiva fartyg naturligt varierar. Fartyg som inte ingår i något känt 

register kan därför betraktas som okänt. Att bestämma antalet aktiva fartyg för varje givet 

ögonblick är därmed komplicerat. Den naturliga variationen av aktiva fartyg kommer att 

påverka beräkningsmodellens noggrannhet. 

  

Det register som ligger relativt nära med att skildra antalet aktiva fartyg är IMO:s 

fartygsregister. Registret täcker en väsentlig del av världshandelsflottan från fartyg med 

bruttodräktighet av 100 ton. Den del av beräkningen som berör antalet aktiva fartyg kommer 

därför baseras på uppgifter från nämnda register. Uppgifterna på antal fartyg hämtas från 

Equasis statistiska sammanställning av världshandelsflottan 2013 där IMO har en ledande roll 

inom organisationen. Fartygen som statistiken grundas på har unika IMO-nummer som är 

sökbara i Equasis databas. Endast fartyg över 500 ton kommer att täckas i 

beräkningsmodellen på grund av två anledningar. Den första anledningen är att regelverket 

MARPOL 73/78 Annex I som begränsar länsvattenutsläpp ifrån fartyg börjar gälla från en 

bruttodräktighet av 400 ton. Den andra är att statistiken i Equasis sammanställning är 

uppdelad i 4 grupper. Grupp 1 är i storleksspannet 100GT- 499GT, det går inte att avgöra hur 

många utav dessa fartyg som har en bruttodräktighet mellan 400GT och 499GT. Dessa 

exkluderas från beräkningen. 
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Beräkningsmodellen kommer endast att approximera den sammanlagda mängden av 

kylvattenkemikalier som potentiellt kan hamna i havet via länsvattnet ifrån IMO-registrerade 

fartyg över 500 ton under ett år. Modellen ger inga exakta värden då det finns stora 

variationer i hur kylvattnet ombord behandlas. Varje fartyg är specifikt inom hantering22, 

konsumering23 samt skötsel24 av kylvattensystemet vilket kommer att påverka resultatet. 

Resultatet kommer att ge en bild av vilka volymer kylvattenkemikalier som släpps ut under ett 

år ifrån världshandelsflottan. 

2.1 Beräkningsmodellen 

 
De rederier och kylvattenkemikalietillverkare som nämndes i avgränsningen har tillfrågats via 

mail och telefonkontakt om årlig kylvattenkemikalieförbrukning hos fartyg. Med information 

om årlig förbrukning har en approximativ snittförbrukning av kylvattenkemikalier räknats 

fram för användning i beräkningsmodellen. Syftet med den approximativa snittförbrukningen 

är att presentera stora mängder data på ett lättöverskådligt sätt. Den aritmetiska 

medelvärdesmetoden användes för att räkna fram snittförbrukningen, vilket är en faktor i 

beräkningsmodellen. Metoden benämns i dagligt tal som medelvärdesmetoden. Måttet ses 

som intuitivt rimligt och för statistisk inferens är medelvärdet av central betydelse då teorier 

har utarbetats baserat på detta (Rydén, 2014, s. 15). Rolf Sundberg professor i matematisk 

statistik benämner statistisk inferens som följande.  

 

”Induktiv vetenskap där man drar slutsatser ur empiriska data under en osäkerhet orsakad av 

slumpmässighet i data” (Sundberg, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                     
22

 Vissa fartyg väljer att pumpa iland länsvattnet och vissa pumpar det överbord via länsvattenseparatorn.  
23

 Fartyg och kylvattensystem är av olika storlek. 
24

 Mänskliga faktorn, skötseln av kylvattensystemet göras av anställda ombord vilket skapar variationer. 
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Metoden kommer att ange en ungefärlig snittförbrukning då fartyg av olika storlekar inte har 

samma volym på kylvattensystemet, detta skapar variationer i resultatet. Finns det många 

fartyg i en storleksgrupp kommer medelvärdet att bli mer lik denna grupp. Likaväl så finns det 

många andra faktorer som påverkar förbrukningen av kylvattenkemikalier vilket gör att 

beräkningsmodellen grundas på ett approximativt värde. Formeln för snittförbrukningen 

kommer att se ut på följande sätt. 

 

𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔1 + 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔2 + 𝐹𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔3 𝑜𝑠𝑣 …

𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔1 + 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔2 + 𝐹ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔3 𝑜𝑠𝑣 …
= 𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

Snittförbrukningen av kylvattenkemikalier multiplicerat med antalet IMO-registrerade fartyg 

får utgöra grunden för kemikaliemängden som rimligtvis används av världshandelsflottan 

under ett år. Det får sedan antas att denna mängd slutligen hamnar i vattnet under ett års tid 

då läckage och tömningsintervaller är något som är fartygsspecifikt. Detta för att förenkla 

beräkningsmodellen till en rimlig nivå. Programmet Microsoft Excel användes som hjälpmedel 

för att genomföra uträkningen. 

 

Matematisk beräkningsmodell 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝐼𝑀𝑂 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 500𝐺𝑇 × 𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑦𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑖 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟

≈ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡 𝑘𝑦𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 
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2.2 Etik 

Tillfrågande av företag och rederier har utförts enligt god forskningssed, vilket innefattar 

informerat samtycke om: 

 

 Övergripande planen för forskningen 

 Syftet 

 Metoder som används 

 Potentiella intressekonflikter  

(Codex, 2015)  

 

Vid kontakt med företag har rapportens syfte, planen för rapporten och metoden redovisats. 

Vid potentiella intressekonflikter såsom att ett resultat ses som negativt för ett företag, så har 

siffrorna som baseras på företagsinformation inte refererats i rapporten. Detta för att skydda 

företagen från att känna sig uthängda och för att undvika konflikter.  

 

I rapporten har företagen benämnts som företag 1,2,3 osv. för att omöjliggöra att specifik 

information kan härledas till ett företag. För att undvika intressekonflikter har det säkerställts 

att all information som används i rapporten har tolkats korrekt ur företagets synvinkel och att 

den får användas vid publicering. 
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3 Resultat 

3.1 Approximerad mängd kemikalier 

Frågeställning: Hur mycket Kylvattenkemikalier släpps ut i havet via länsvattnet ifrån IMO-

registrerade fartyg med en bruttodräktiget över 500 ton? 

 

Arbetet syftar inte till att beräkna hur mycket av varje enskilt ämne som släpps ut via 

länsvattnet, utan endast den sammanlagda mängden kemikalier som används för 

kylvattenbehandling under ett år. 

 

Utav de 7 rederier och 3 kemikalietillverkare så svarade endast företag nr 10 med användbar 

information angående kylvattenkemikalieförbrukning. Informationen var inte specifik för ett 

fartyg, utan är baserad på 96 fartyg med varierande bruttodräktighet mellan 32200 – 54350 

ton och med en årlig förbrukningsvariation på kylvattenkemikalier mellan 150–400 liter.  

 

En snittförbrukning baserat på de 96 fartygen angavs vara 200 liter kylvattenkemikalier per 

år, det framgår inte i källmaterialet hur detta har räknats fram. Om beräkningen stämmer 

överens med uträkningsformeln för snittförbrukning i metoddelen går inte att avgöra. Källan 

anger även att normala riktvärden för kylvattenkemikaliedosering är ca 8 liter kemikalier per 

ton kylvatten.  

 

Tabell 1: Källinformation kylvattenkemikalier 

Antal Fartyg Bruttodräktighet Årlig 

förbrukningsvariation 

i liter 

Snittförbrukning i 

liter 

96 st. 32200 – 54350 150 - 400 200 
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Fartygen som medverkar i beräkningsmodellen är IMO-registrerade fartyg från år 2013 

baserat på Equasis merchant fleet population statistik (Equasis, 2013). Fartygen i statistiken 

delas in i fyra olika grupper baserat på deras bruttodräktighet(GT). Endast grupp 2, 3 och 4 

används i beräkningsmodellen, då många av fartygen i grupp 1 inte lyder under IMO:s 

regelverk MARPOL 73/78 Annex I som gäller ifrån en bruttodräktighet av 400 ton. Det finns 

ingen statistik att tillgå om hur många av fartygen i grupp 1 som har en bruttodräktighet över 

400 ton. De 96 fartyg som snittförbrukningen grundas på tillhör enbart grupp 3 så resultatet 

kommer att vara mest representativt för denna grupp. Fartyg i grupp 1 och 2 har sannolikt 

mindre kylvattensystem än fartyg i grupp 4. 

 

1. Small ships 100 GT to 499 GT  

2. Medium ships 500 GT to 24.999 GT  

3. Large ships 25.000 GT to 59.999 GT  

4. Very Large ships ≥60.000 GT 

 

Tabell 2: Equasis information 

2. Medium ships 3. Large ships 4. Very large ships Totalt antal Fartyg 

36 728 10 317 4857 51 902 

 

Beräkningsmodellens formel: 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝐼𝑀𝑂 𝑓𝑎𝑟𝑡𝑦𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 500𝐺𝑇 × 𝑆𝑛𝑖𝑡𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑦𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑖 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟

≈ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡 𝑘𝑦𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑘𝑒𝑚𝑖𝑘𝑎𝑙𝑖𝑒𝑚ä𝑛𝑔𝑑 

 

Tabell 3: Resultat 

Snittförbrukning 

kylvattenkemikalier i 

liter per år 

Antalet IMO registrerade fartyg 

över 500 GT 

Totalt 

liter 

Totalt 

m3 

200 51902 10380400 10380,4 
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4 Diskussion 

Syftet med arbetet är att utveckla en beräkningsmodell, för att med hjälp av den approximera 

mängden kemikalier som släpps ut ifrån kylvattensystemen på IMO-registrerade fartyg årligen 

via länsvattnet. 

4.1 Metoddiskussion 

 
En faktor som skapar osäkerhet i resultatet är de uteblivna fartygen som inte 

beräkningsmodellen täcker. Beräkningsmodellen täcker en stor del av de IMO-registrerade 

fartygen som lyder under MARPOL 73/78 Annex I men täcker inte fartyg mellan 400 GT och 

500GT därför statistiken som använts i beräkningsmodellen inte angav dessa. Men det kan 

röra sig om några tusen fartyg vilket bidrar till en osäkerhet i resultatet. Det finns också fartyg 

utanför IMO-registret som årligen förbrukar och släpper ut kylvattenkemikalier. Att avgöra 

hur många fartyg det är kan vara svårt då det ständigt skrotas och nyproduceras fartyg i 

världen. 

 

Den aritmetiska medelvärdesmetoden medför även vissa problem som kan påverka 

resultatet. Om det finns många fartyg i en viss storlek så kommer medelvärdet bli mer lik 

denna grupp, då metoden inte tar hänsyn till att en viss grupp kan vara överrepresenterad.  

Vissa fartyg i världshandelsflottan använder sig även av avgasningssystem och elysator teknik 

för att minska kylvattenkemikalieanvändningen ombord. Denna minskning kan även ses som 

en potentiell felfaktor för beräkningsmodellen och kan ha påverkat resultatet i arbetet. 
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Beräkningsmodellen grundas på att den totala mängden kylvattenkemikalier som ett fartyg 

förbrukar under ett år slutligen hamnar i havet. Men då läckage, tömningsintervaller, 

dosering och länsvattenhantering är fartygsspecifikt gör det svårt att veta hur mycket 

kylvattenkemikalier som under ett år som slutligen hamnar i havet. Men trots ovanstående 

begränsningar så ger beräkningsmodellen ett approximativt resultat som inte bör föraktas. 

4.2 Resultatdiskussion 

 
Fartyg använder sig av kylvattenkemikalier regelbundet för att minska slitage på grund av 

korrosion på maskindelar. Förbrukningen av kylvattenkemikalier kan variera mellan 150-400 

liter per år på likartade fartyg. Variationen beror på att dosering och skötsel av 

kylvattensystemet är något som är fartygsspecifikt och detta kan även variera mellan vilken 

besättning som för tillfället är ombord och beroende på hur de resonerar angående att 

tömma systemet, dosera kemikalier samt att utföra mätningar av kemikalienivåerna i 

systemet. 

 
Svarsfrekvensen ifrån rederier och tillverkare låg endast på 10 %. Detta ger en begränsad 

bredd på informationen som beräkningsmodellen grundats på när det gäller 

kylvattenkemikalieanvändning, detta sänker resultatets reabilitet. Det låga svarsdeltagandet 

kan bero på att det är ett känsligt ämne som berör både framdriften av fartyg och miljöfrågor. 

Beräkningsmodellen baseras på snittförbrukningen av kylvattenkemikalier på 96 fartyg mellan 

en bruttodräktighet på 32200 – 54350 ton. Resultatet ifrån beräkningsmodellen kommer att 

vara mest representativ för denna storleksgrupp. Snittförbrukningen som angavs i 

källmaterialet var färdiguträknad vilket skapar osäkerheter kring resultatet eftersom det inte 

framgår hur snittförbrukningen har räknats fram och om den aritmetiska medelvärdesmetoden 

har tillämpats. 

 

 

 

 

 



  

27 
 

De kemikalierna som beskrivs i bakgrunden kan vara cancerframkallande, giftiga för 

vattenlevande organismer, giftiga för akvatiska system och kan anrikas i naturen. Hur vida 

kemikalierna är miljöfarliga i den mängd de kommer ut i havet kan inte tas fram i detta 

arbete, utan det krävs en mer omfattande forskning inom ämnet. Men att kemikalierna når 

havet och kan vara både giftiga och miljöfarliga som enskilda kemikalier kan konstateras. 

Fartyg rör sig ofta i farleder ute på världshaven, vilket kan leda till högre koncentrationer av 

kemikalier kring dessa områden. Olika kemikalier kan även tänkas vara mer skadliga i vissa 

delar av världen där det marinadjurlivet och miljön är känsligare för kemikaliepåverkan. 

Genom att granska resultatet ifrån beräkningsmodellen, så påvisar modellen att en ansenlig 

mängd på 10 380,4 m3 kylvattenkemikalier når havet årligen. Kylvattenkemikalier har använts 

i många år och används även på fartyg som studien inte omfattar. Om utsläppen ses under en 

10 års period baserat på arbetets resultat så ligger detta på 103804 m3, vilket är en ansenlig 

mängd kemikalier. En åtanke bör även läggas till att kylvattenkemikalier inte är de enda 

kemikalier som släpps ut från fartyg via länsvattnet utan rengöringsmedel, additiver, 

pannvattenkemikalier och lösningsmedel finns även bland dessa.  

 

Studierna som beskrivs i bakgrunden nämner att kemikalier i länsvattnet inte är något 

önskvärt. De ses som ett problem oavsett om det rör sig om rengöringsmedel, 

kylvattenkemikalier, lösningsmedel eller pannvattenkemikalier. Att det finns regler om 

kemikalieutsläpp via länsvattnet är bra men utan riktlinjer eller mätutrustning är utsläppen 

svåra att mäta. 
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5 Slutsats 

 
Resultaten visar att det på goda grunder kan antas att en omfattande mängd 

kylvattenkemikalier släpps ut i världshaven årligen. Det finns 51 902 IMO-registrerade fartyg 

med bruttodräktighet över 500 GT där en sammanlagd volym av 10 380,4 m3 

kylvattenkemikalier har beräknats bli förbrukade årligen. MSB RIB och kemikalieinspektionen 

beskriver att vissa av de kemikalier som tagits upp i studien klassas som cancerframkallande 

samt giftiga för vattenlevande organismer, akvatiska system och kemikalierna kan även 

anrikas i naturen. 

 

Beräkningsmodellen ger endast ett approximativt resultat då många faktorer som den bygger 

på har variationer som är fartygsspecifika vilket gör dem svåra att uppskatta med någon 

större säkerhet. Variationer gör att beräkningsmodellens resultat inte är helt tillförlitligt utan 

kan ses mer som ett riktvärde i sammanhanget. Genom att granska beräkningsmodellens 

resultat gällande den utsläppta mängden kemikalier och samtidigt ha i åtanke om 

miljöpåverkan och toxicitet hos kemikalierna så borde fartyg försöka reducera mängden 

kylvattenkemikalier i länsvattnet. För att minska användningen av kylvattenkemikalier kan 

syreavgasningsteknik och elysator teknik tillämpas. Det förbrukade kylvattnet borde istället 

pumpas iland till en anläggning som klarar av att avskilja kemikalierna på ett miljövänligt sätt.  
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Under studiens gång har tankar väckts kring andra områden där kemikalier används till sjöss. 

Dessa områden har stöts på i litteratur som rör denna studie och det märks att det finns tunt 

med information kring vissa områden. En fråga som ofta kommer upp är 

pannvattenkemikalier. Dessa kemikalier tillsätts på liknande sätt som kylvattenkemikalier för 

att behandla pannvattnet. Kemikalierna hamnar i havet då pannan dagligen blir bottenblåst 

och avskummad. Vid dessa moment blåser maskinisten ut det kemikaliebehandlade och 

förorenade vattnet direkt i havet. Vad det är för kemikalier i pannvatten och vilka mängder 

rör det sig om? Ångan ifrån pannan ombord på fartyg används även till att befukta luften för 

inredningsventilationen. Bär ångan med sig några kemikalier och är de farliga att andas in? 

Rengöringskemikalier är också något som regelbundet används ombord på fartyg i både 

maskinrummet och på däck. Hur mycket av dessa kemikalier når havet årligen? Kemikalier är 

något som ofta fraktas med tankfartyg. Dessa fartyg rengör sina tankar med havsvatten och 

det enda kravet är att vattnet inte får innehålla olja när det pumpas överbord. Hur mycket 

kemikalier når havet vid tankrengöring på kemikalietankers?
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